S
STARFRÆN
NT GREINIINGARTEY
YMI FYRIR
R FÓLK ME
EÐ
SAMÞÆ
ÆTTA SJÓN
N- OG HEY
YRNARSKE
ERÐINGU
Þjónnustu- og þekkkingarmiðstöð fyrir blinda, sj
sjónskerta og ddaufblinda
Samsskiptamiðstöð fyrir heyrnarllausra og heyrn
rnarskertra
Greinningar- og ráðggjafastöð ríkissins
Heyrnnar- og talmeiinastöð Íslandss

Tilvíssun til staarfræns grreiningateeymis varrðandi sam
mþætta sjjón- og heeyrnarskerðingu
BEIÐNII

Tilvísunnaraðili: _____________________________________________________________________
Nafn einnstaklings: __________
_
________________________________________________________
Er leyfi frá forráðam
manni til staaðar?

 Jáá

 Nei

 Þaarf ekki

Upplýsiingar um tilvvísunaraðilaa/einstaklingg:
Tengsl ttilvísanda viið einstaklinnginn:____________________________________________________
Sími: ______________________________

N
Netfang:______________________________

_______________________
Dagseetning og sttaður

________________________________________
Undirskrrift tilvísindda
(einnstaklings, foreldris,
f
þriiðja aðila)

Verkeefnastjóri greeiningarteym
mis: Estellaa Björnsson estella@miidstod.is
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Tilvíssun til staarfræns grreiningateeymis varrðandi sam
mþætta sjjón- og heeyrnarskerðingu
LEYFI

mþykki hérr með að sstarfræn grreining sé gerð fyrirr:
Ég sam
Fullt nafn einstaaklings:___________________________________________________
Kennittala einstakklings: ____________________________________________________

e við á:
Athugaasemdir, ef

_______________________
Dagseetning og sttaður

________________________________________
Undirskrrift tilvísindda
(einnstaklings, foreldris,
f
þriiðja aðila)

Verkeefnastjóri greeiningarteym
mis: Estellaa Björnsson estella@miidstod.is
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Tilvíssun til staarfræns grreiningateeymis varrðandi sam
mþætta sjjón- og heeyrnarskerðingu
UPPLÝ
ÝST SAM
MÞYKKI

Ég undiirrituð/undirrritaður veitii greiningarrteyminu heiimild til þesss:
___

a afla og vvarðveita nauuðsynleg göögn frá öðruum þjónustuuaðilum s.s. heilsugæsluu,
að
f
félagsþjónu
ustu/þjónustuumiðstöðvuum, skóla/skkólaskrifstoffu og/eða öððrum sérfræððingum
v
vegna
fyrirhhugaðrar greeiningar einns og nauðsyynlegt þykirr;

___

a fara á vinnnustað, skóóla, heimili, frístund o.ss.frv. þar sem
að
m við á;

___

a miðla uppplýsingunum
að
m vegna ráððgjafar til annnarra þjónuustustofnanna;

___

a af niðuurstöðum er sent til aðila sem leyfi hefur fengisst fyrir:
afrit
_
__________
_____________________________________________________________
_
__________
_____________________________________________________________

Fullt nafn einstaklinngs:________________________________________________________________
________
Kennitaala einstaklinngs: _________________________________________________________

Athugassemdir, ef við
v á:_________________________________________________________________

_______________________
Dagseetning og sttaður

________________________________________
Undirskrrift tilvísindda
(einnstaklings, foreldris,
f
þriiðja aðila)

Verkeefnastjóri greeiningarteym
mis: Estellaa Björnsson estella@miidstod.is

